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Топ новини
Референдум у Каталонії: медики нарахували 844
поранених
Під час сутичок із поліцією в Каталонії постраждали 844
людини. Крім того, за даними МВС Іспанії, постраждали
19 поліцейських і 14 бійців цивільної гвардії.

У Каталонії заявили про 90% за незалежність на
референдумі й оголосили страйк
Влада Каталонії заявила, щ о на референдумі за
незалежність від Іспанії проголосували 90% виборців.

У Швеції закликають Північно-Балтійську вісімку
просувати ідею вступу України в ЄС
Північноєвропейські країни мають підтримувати ідею
розширення Євросоюзу, в тому числі прийняття в
майбутньому до складу блоку України та Молдови.

У Калинівці й далі фіксують поодиноку детонацію
боєприпасів
Зведений піротехнічний загін ДСНС (108 осіб та 41
одиниця техніки) обстежив у Калинівці та її околицях 12,6
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тисячі гектарів території...

Українців у Каталонії просять уникати людних
місць і провокацій
Генеральне консульство України в Барселоні закликає
громадян України уникати масових акцій протесту, місць
скупчення людей, а також носити з собою...

Світ
Прем’єр Іспанії: Каталонський референдум не
відбувся
Голова уряду Іспанії Мар’яно Рахой після завершення
голосування в Каталонії виступив з екстреним
зверненням.

Трюдо прокоментував теракт у канадському
Едмонті
Канада зробить усе можливе, аби не дати екстремізму
пустити коріння в країні.

У Малайзії почався суд у справі про вбивство
брата Кім Чен Ина
У малайзійському місті Шах-Алам почався суд у справі
про вбивство Кім Чен Нама - старшого брата лідера КНДР
Кім Чен Ина.

У Румунії заговорили про підготовку об'єднання з
Молдовою
Один із керівників румунської Партії національної єдності
Дорін Душчак переконаний, щ о заплановане на 2018 рік
спільне засідання парламентів Молдови і Румунії може...

Туреччина закінчує будувати стіну на кордоні з
Сирією
Будівництво бетонної стіни на турецько-сирійському
кордоні знаходиться на завершальній стадії.
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Україна
АТО: під Богданівкою загинув український
військовий
Минула доба у районі проведення АТО завершилась
активізацією російсько-окупаційних угруповань на усіх
напрямках.

Миротворці не є панацеєю для Донбасу Геращенко
Миротворча місія на Донбасі не вирішить усіх проблем,
для відновлення миру потрібні й інші механізми.

На Донбасі військ РФ майже стільки, як у всіх
європейських країн НАТО - Матіос
На територіях окупованого Росією Донбасу наразі
перебуває військова сила, яка дорівнює силам майже
всіх європейських країн-членів НАТО.

Хабар Холодницькому знімали на камеру:
Луценко показав ці кадри
Спробу дати хабара керівнику Спеціалізованої
антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, яку
здійснили двоє суддів Кіровського районного суду...

У Соцпартії з’явився ще один голова
Головою Соціалістичної партії України обрали нардепа,
члена фракції БПП Сергія Капліна.

Раша-ТБ з Криму треба “глушити” в Україні Нацрада
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення
пропонує РНБО України вибудувати систему для глушіння
телерадіосигналу з окупованого Криму...

Запуск трьох ракет, створених за участю України,
планують на листопад
На листопад 2017 року заплановано три запуски ракетносіїв, створених за участю України.
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Точка зору
«Миколаївські багами». Півострів між морем і
лиманом
Земля амазонок та місце сховку скіфського золота. Це
місце вважається одним із найкрасивіших і
найзагадковіших на Миколаївщ ині.

Суспільство
2 жовтня. Пам’ятні дати
Сьогодні світове співтовариство відзначає Міжнародний
день ненасильства, Всесвітній день архітектури та
Міжнародний день лікаря.

Правозахисники: у Сирії за місяць - три тисячі
загиблих
Упродовж вересня 2017 року внаслідок збройного
конфлікту в Сирії загинуло щ онайменше три тисячі людей,
із них майже третина - цивільні особи.

У Польщі відкривають реєстри гвалтівників і
педофілів
У Польщ і з 1 жовтня частково відкривають реєстри
сексуальних злочинців.

Кібервійна може бути наступною глобальною
війною - співзасновник Apple
На третьому міжнародному форумі HackIT-2017, щ о
відбувся в Україні на борту найбільшого сучасного літака
«Мрія», провідні представники цифрової індустрії...

У Німеччині набув чинності закон проти
розпалювання ненависті в Інтернеті
У Німеччині з 1 жовтня набув чинності закон, щ о
зобов'язує онлайн-сервіси оперативніше опрацьовувати
скарги, пов'язані з можливим розпалюванням ненависті...

У США помер власник The New Yorker і Vogue
Власник The New Yorker, Vogue, а також ряду інших
відомих видань у світі моди та гламуру Семюел Ірвінг
Ньюхаус помер у Нью-Йорку у віці 89 років.
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2 жовтня: народний календар і астровісник
Хто й куди ходить за Трохимом, щ о робить зараз бджола і
де сьогодні день відкритих дверей.
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